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Verzonden: woensdag 5 mei 2021 17:32 

Aan: Veenstra, Jan <j.veenstra@huizen.nl> 

Onderwerp: Fwd: OPMAAK brief aan College B&W en leden van de raad gemeente 

Huizen 

Dag Jan, 

De voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur Huizen, drs. Frans R.  

Beanchi verzoekt mij de brief in de bijlage naar jou door te sturen. 

Hij is gericht aan het College van B&W en aan de Gemeenteraad van Huizen. 

Wil je svp de brief doorgeleiden naar B&W en de raad. 

Namens Frans Bianchi veel dank en hartelijke groeten 

Nol van Bennekom 

lid werkgroep Kunstcafé Stichting Kunst en Cultuur Huizen 

Z.176429/D.1173910
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Aan College van B&W en 

leden van de gemeenteraad van Huizen 

Graaf Wichman 10 

1276 KB Huizen 
                                           per e-mail: j.veenstra@huizen.nl       Huizen, 5 mei 2021 

       
Geacht College van B&W en geachte leden van de gemeenteraad van Huizen 

 

De gemeenteraad van Huizen zal ook dit jaar weer een oordeel vellen over de gemeentebegroting  voor het 

volgend jaar 2022. Wij vragen uw speciale aandacht voor de post Kunst en Cultuur in die begroting, met 

name voor de daarin omschreven plannen en wensen van de coalitie en/of die stroken met de inhoud van de 

Cultuurnota welke uw raad zelf met zo veel kennis en inzet heeft samengesteld. Wij zijn uw raad zeer 

dankbaar voor de inspanningen voor deze cultuurnota. 

Zoals u weet is een groot deel van de cultuursector als gevolg van de Covid 19-maatregelen van de lande-

lijke overheid nu al meer dan een jaar zonder middelen van bestaan geraakt. Ondernemers die in de 

afgelopen jaren trouw allerlei kunst- en cultuuruitingen, alsmede publieksevenementen hebben gesponsord 

hebben door corona geen of onvoldoende omzet gehaald om voor de cultuur in de buidel te kunnen tasten.  

Alle initiatiefnemers voor een kwalitatief aantrekkelijker samenleving in Huizen vissen echter in dezelfde 

vijver, waarin zich ook de gemeente Huizen bevindt. 

Corona maakte in maart vorig jaar  een vroegtijdig einde aan ons maandelijkse Kunstcafé in De Boerderij 

en gooide roet in het eten voor een aantal belangwekkende projecten. Toen minister Van Engelshoven ruim 

149.000 euro voor de Huizer cultuur beschikbaar stelde, hoopten wij natuurlijk dat ook onze Stichting 

Kunst en Cultuur Huizen voor het in stand houden van haar podia en geldverslindende projecten waarvoor 

subsidie was gevraagd, daarvan iets konden krijgen. Maar kennelijk voldoen wij niet aan de criteria. 

Niettemin verheugen bestuur en vrijwilligers van de Stichting Kunst en Cultuur Huizen zich in de positieve 

grondhouding van de wethouder voor cultuur alsmede  jegens onze talrijke initiatieven. Maar tevens zijn 

wij dit jaar geconfronteerd met een teleurstellend subsidiebudget voor het totale cultuurlandschap in ons 

dorp. In een persoonlijk gesprek heeft de wethouder ons in kennis gesteld van de beperkte mogelijkheden 

die zij voor dit jaar tot haar beschikking heeft. Wij hebben een aantal ingrijpende initiatieven genomen die 

al vóór corona in gang waren gezet en die een flinke investering vergen. Wij weten dat de wethouder ons 

en trouwens alle cultuur in ons dorp welgezind is en ons bij onze laatste aanvraag dan ook een subsidie 

heeft verleend. Echter  deze is maar iets meer dan 8 procent van wat wij gevraagd hebben voor onze 

ingrijpende projecten. Een aantal daarvan kunnen wij mogelijk doorschuiven naar het volgende 

begrotingsjaar.  

Het moet voor een wethouder die in haar portefeuille kunst en cultuur heeft weinig inspirerend zijn als zij 

door gebrek aan budget feitelijk niet in staat is beleid te ontwikkelen voor die sector. 

Wij willen dat zowel het college als de raad gemotiveerd raakt om het nieuwe elan, zoals in uw cultuurnota 

wordt bepleit, mogelijk te maken met een adequaat subsidiebudget, passend binnen uw verantwoordelijk-

heid . Voor de hele sector in Huizen denken wij aan een bescheiden startbedrag van  40.000 euro, maar 

liefst zagen wij een gereserveerd plafondbedrag van 100.000 euro, dat natuurlijk niet elk jaar dient te 

worden opgebruikt, maar dat wel in principe beschikbaar kan zijn. Alleen dan kunnen wij onze idealen 

verwezenlijken en komen er bijvoorbeeld weer educatieve en aantrekkelijke programma’s in onze 

maandelijkse Kunstcafé’s, welke wij na de Covid-zomer weer proberen op te starten. 

 

Hoogachtend, 

mede namens werkgroepleden 

 

Frans R. Bianchi 

voorzitter Stichting Kunst & Cultuur Huizen 
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